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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Einar Strøm
Ordfører
Sigurd Saue
Medlem
Jahn Kåre Winge
Varaordfører
Torkil Berg
Medlem
Anne Berit Skjerve Sæther
Medlem
Knut Ola Vang
Medlem
Merethe Kopreitan Dahl
Medlem
Øystein Tofte Bjørvik
Medlem
Mette Kolaas Johnsen
Medlem
Camilla Sollie Finsmyr
Medlem
Aud Dagmar Ramdal
Medlem
Bjørnar Buhaug
Medlem
Ragnhild Haugen
Medlem
Jon Normann Tviberg
Medlem
Ragnar Bliksås
Medlem
Steinar Saghaug
Medlem
Arvid Penna Steen
Medlem
Line Marie Rosvold Abel
Medlem
Harry Lysvand
Medlem
Åsmund Lerstad
Medlem

Representerer
LE-SP
LE-SV
LE-H
LE-AP
LE-AP
LE-AP
LE-AP
LE-AP
LE-AP
LE-SP
LE-SP
LE-SP
LE-SP
LE-KRF
LE-KRF
LE-H
LE-H
LE-V
LE-FRP
LE-FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Viggo Lian
MEDL
Hauk Paulsen
MEDL
Linda Renate Lutdal
MEDL
Morten Stefan Berg
MEDL
Arve Storsve
MEDL

Representerer
LE-AP
LE-FRP
LE-H
LE-SP
LE-H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Arne Kristian Sæther
Georg Høgsve
Dag-Jøran Ness
Lillian Hårberg

Representerer
LE-H
LE-H
LE-FRP
LE-AP

Møtte for
Arve Storsve
Linda Renate Lutdal
Hauk Paulsen
Viggo Lian

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Erlend Myking
rådmann
Liv Røstad
førstekonsulent
Merknader:

Før møtet startet ble det gitt følgende orienteringer:
Orientering fra Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT)
Orientering om Reguleringsplan FV715 – Keiseråsen – Rissa Grense

24 representanter var tilstede – vararepresentantene medregnet.
Repr. Sigurd Saue, SV, hadde følgende merknader til innkalling og sakslista:
I protokoll fra siste kommunestyremøtet var han ikke medtatt som medlem. Han har rykket opp
som medlem i Bjørn Ove Finseth’s permisjon og skal derfor regnes som medlem.
Protokollen vil bli rett.
Repr. Torkil Berg, Ap, hadde merknader vedr. strømutbygging på Hønnås industriområde.
Saken tas opp i neste formannskapsmøte.
Repr. Jon Normann Tviberg, KrF, etterlyste svar på spørsmål fra Line M Rosvold Abel i forrige
kommunestyremøte om kommunens avtaler for innkjøp av arbeidstøy og bruk av reserverte
kontrakter.
Svar på dette spørsmålet oversendes kommunestyrets medlemmer på e-post.
Rådmannen ga en kort orientering om regnskapsresultatet for 2011.

Det er innkommet to interpellasjoner.
Følgende interpellasjon mottatt fra Anne Berit Skjerve Sæther, Ap:
”Kommunevalget gir kommunestyremedlemmer tillit og mandat til å ivareta innbyggernes
interesser på best mulig vis.
I Leksvik kommune var valgdeltakelsen på 63,9 prosent, dvs at 1739 av 2720
stemmeberettigede benyttet seg av muligheten til å si sin mening. Dette er et svært lavt tall, og
må kunne beskrives som en demokratisk utfordring.
Leksvik kommune er en relativt liten kommune, hvor en skulle tro at folk opplevde kommunen
som noe nært. Dette burde gi en høy valgdeltakelse, men deltakelsen ligger litt under
landsgjennomsnittet på 64,2 prosent.
Vi kan ikke si oss fornøyd med en så lav valgdeltakelse.
Jeg ber ordføreren ta initiativ til en bred debatt i kommunestyret om hva som kan gjøres fra
kommunestyrets side for å bidra til å øke valgdeltakelsen i kommunen vår.”

Ordføreren ga følgende svar:
”For et levende demokrati er det avgjørende at folket i frie valg benytter stemmeretten. Hele
Europa opplever nå synkende valgdeltakelse, og det er grunn til å være bekymret for at
økonomikrisen mange land opplever, vil styrke gatas parlament på bekostning av det valgte.

Også i Norge synker valgdeltakelsen. I toppåret 1963 var valgdeltakelsen 81%, og i bunnåret
2003 59%. Stortingsvalg ligger betraktelig høyere og fylkestingsvalg betraktelig lavere.
Likevel er det grunn til å merke seg at vi i Norge har hatt en positiv utvikling ved de to siste
kommunevalg, og om ni flere leksværinger hadde benyttet stemmeretten hadde vi vært akkurat
på landsgjennomsnittet.
Ved dette valget var det også mange som antok at bakteppet med tragediene 22. juli ville øke
valgdeltakelsen. Det ble opplevd som et angrep på alt vi holder dyrt og hellig og den
styreformen vi har. Vi fikk en utrolig nasjonal fellesfølelse, og det forandret uten tvil
valgkampen. Det var helt rett at den ble satt på vent, og tragedien som rammet
enkeltmennesker, organisasjoner og nasjonen kom i fokus. Når valgkampen etter hvert kom i
gang, ble nok det annerledesvalgkampen. En underliggende tragedie bidro til avdempet
språkbruk og utydelige skiller, og fortsatt var det lite rom for lokale saker i media. Likevel fikk vi
økt forhåndsstemming, og ingen vet hvordan valgresultatet vill vært under andre forhold.
Den nasjonale rikdommen, og forholdet mellom privat og offentlig rikdom, kan også bidra til
mindre engasjement. Vi har ikke noe historisk eksempel på at så mye rikdom har vært forsøkt
styrt på demokratisk vis. Dette gir grobunn for misnøye og politikerforakt når vi hele tiden må
argumentere med at det ikke er kronene, men hva norsk økonomi tåler som setter
begrensninger. Det gir enestående muligheter for grupperinger med sektorinteresser uten
ansvar for helheten.”

Anne Berit Skjerve Sæther, AP, fremmet følgende forslag til vedtak:
”Det oppnevnes en gruppe som kan starte prosess mot en fornying av valgkampen i Leksvik
kommune, samt jobbe med et lokalt ”valgbarometer”. Gruppen legger fram sitt forslag for
kommunestyret i løpet av 2013. Gruppen bør bestå av representanter fra alle politiske partiene,
og de bør sitte i partistyret og/eller kommunestyret.
Saken oversendes gruppelederforum for videre behandling.
Følgende interpellasjon fra Camilla Sollie Finsmyr, Sp:

”Opprettelse av kommunalt foreldreutvalg for barnehager (FUB)
Foreldrenes rolle for barns utvikling og oppvekst er vesentlig. Samspillet mellom barn og
foreldre er av avgjørende betydning for barnets vekst. Barnehagene er sammen med
helsestasjonen den viktigste støttespiller i foreldrenes omsorgsrolle der de bidrar med
veiledning, støtte og hjelp i tråd med foreldrenes behov. Foreldrene har mye å tilføre innholdet i
barnehagen. Dette fordrer at foreldrene er engasjerte og bryr seg om barnehagens indre liv,
noe som igjen gir barna en tryggere og mer forutsigbar barnehagehverdag.
I lov om barnehager § 4, Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av
foreldreråd og samarbeidsutvalg hjemlet. Det er ikke hjemlet i barnehageloven at det skal
opprettes et kommunalt FUB som kan representere alle barnehagene i kommunen. Men det
oppfordres til at kommunen tar initiativ til et slikt organ. Dette kan representere et viktig
interesse- og meningsfellesskap for foreldrene i barnehagene, som igjen kan være en
betydningsfull samarbeidspartner for så vel barnehagene som barnehageadministrasjonen i
kommunen. Spesielt i prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner,
vedtektssaker etc. vil et slikt organ ha en viktig funksjon. Å opprette et kommunalt FUB vil
være helt i tråd med kommunestyrets vedtak om å sette barna først i alt vi gjør!!

HVORFOR OPPRETTE ET KOMMUNALT FORELDREUTVALG FOR BARNEHAGER?
•
•
•
•
•

Løfte foreldrestemmen for foreldre med barn i barnehagen på kommunenivå, bl.a. for å
styrke foreldrepåvirkningen på utviklingen av barnehagesektoren
Med ”full barnehagedekning” forventes det at foreldrenes engasjement i spørsmål om
kvalitet og innhold vil øke
Viktig å samle engasjementet og skape et fora, som i fellesskap kan fremme meninger og
synspunkt som angår foreldre og barnehage
Et utvalg som organiserer mange står sterkere enn den enkelte foreldre i saker som skal
fremmes for politikerne og administrasjon
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er opprettet på nasjonalt nivå, og lokale og
kommunale utvalg har i FUB et felles landsomfattende fora å henvende seg til med saker
som angår hjem-barnehage. FUB kan være en støttespiller og løfte saker opp på
”høyeste” nivå.

MEDLEMMER
•
•

Medlemmene til det lokale FUB velges blant foreldrerepresentanter ved de forskjellige
barnehagenes foreldreutvalg.
Antall medlemmer må vurderes. To fra hver barnehage trolig det beste for Leksvik.

SAMMENSETNING
•
•
•
•
•
•

Leder
Nesteleder
Styremedlemmer
Sekretær
Kursleder
Varamedlemmer

SAKER TIL BEHANDLING
•
•

Den enkelte barnehages samarbeidsutvalg (SU) og foreldreutvalg (FU) kan sende inn
saker til behandling til det kommunale Foreldreutvalget.
Aktuelle saker i sakslistene til Oppvekstkomiteen, Formannskap og Kommunestyre.

MØTEHYPPIGHET
•

Ca 4 ganger i året trolig mest realistisk

LEGITIMITET
•
•

Tilknytning/samarbeid med kommunen bør formaliseres og avklares
Forslagsvis kan leder i kommunalt FUB være medlem i Oppvekskomiteen med forslag/utalerett ev som fullverdig medlem

Sekreteriatet ved det nasjonale FUB vil være behjelpelige i prosessen”
Ordføreren ga følgende svar:
”Vi har vedtatt å sette barna først i alt vi gjør. Grensen mellom barn og ungdom er ikke så
viktig, men egentlig mener vi at fokus på hele oppvekstløpet er viktig. Barna er det kjæreste vi
har, og vi må bare innrømme at her ligger også framtida. Livskvalitet har mye å gjøre med

hvordan vi ivaretar kommende generasjoner. I en kommune med fokus på barn og unge er det
godt å være foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. I en strategi for å bli flere i Leksvik er også
dette en rett inngang.
Dette er ikke bare et spørsmål om den offentlige innsatsen, men like mye et spørsmål om
hvordan barn og unge, foreldre, offentlige system og frivillighet samvirker. Det kan kompensere
mye for f.eks. trange tider i kommunal økonomi. Jeg er sikker på at foreldre og frivillighet er en
uutnyttet ressurs både i skole og barnehage. Derfor er det viktig med fora for å ivareta
samarbeidet, og at disse fora fungerer etter intensjonene.
Når nå kommunene oppfordres til å opprette et kommunalt foreldreutvalg for barnehager, er det
også av egennytte rett at vi gjør dette. Etter samtale med kommunalsjefen for oppvekst forstår
jeg det slik at dette arbeidet nå blir satt i gang. Jeg regner med at kommunestyret slutter seg til
det, og ber komiteen for oppvekst om å følge opp saken.”

Camilla Sollie Finsmyr, SP, fremmet følgende forslag til vedtak:
”Leksvik kommune vil opprette et kommunalt foreldreutvalg for barnehage. Komité for oppvekst
utarbeider retningslinjer og vedtar foreldreutvalgets sammensetning.”
Torkil Berg, Ap, la fram følgende forslag til vedtak:
”Forslaget/saken oversendes komité for oppvekst.”
Ved alternativ votering ble Torkil Bergs forslag vedtatt med 13 stemmer, mot 11 stemmer avgitt
for Camilla Sollie Finsmyr sitt forslag.

Lillian Hårberg og Jon Normann Tviberg ble enst. valgt til å underskrive
protokollen.

Møtet slutt.
Einar Strøm
Ordfører
Lillian Hårberg

Jon Normann Tviberg

Saksnr
PS 7/12
PS 8/12
PS 9/12
PS 10/12
PS 11/12
PS 12/12

Sakstittel
Referatsaker 08.03.2012
Søknad om fritak i 17. mai-nemnda for Leksvik
Klage på kommunestyrevedtak i sak 41/11 fra Amcar
Leksvik om kjøp/leie av tomt på Hønnås.
Strategi for bekjempelse av 1 % MC – klubber og
deres virksomhet
Forslag til vedtekter for Leksvik kommunes
næringsfond
Prosjektplan omstilling 2012

Lukket

PS 7/12 Referatsaker 08.03.2012
Rådmannens innstilling:
Skriv og referater tas til etterretning.
Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 08.03.2012
Behandling:
Enst. som innstillingen.
Endelig vedtak:
Skriv og referater tas til etterretning.

PS 8/12 Søkad om fritak i 17. mai-nemnda for Leksvik
Valgnemndas innstilling:
1. Laila Hovstein innvilges fritak fra 17. mai-nemnda i Leksvik.
2. Som nytt medlem for perioden 2012/2013 velges Martine Aanonli
Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 08.03.2012
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enst. vedtatt.
Endelig vedtak:
1.
2.

Laila Hovstein innvilges fritak fra 17. mai-nemnda i Leksvik.
Som nytt medlem for perioden 2012/2013 velges Martine Aanonli

PS 9/12 Klage på kommunestyrevedtak i sak 41/11 fra Amcar Leksvik om
kjøp/leie av tomt på Hønnås.
Rådmannens innstilling:
Klagen tas ikke til følge og kommunestyrets vedtak i sak 41/11 opprettholdes.
Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 08.03.2012
Behandling:
Aud Dagmar Ramdal, Sp, foreslo følgende vedtak:
”Det inngås en ti-årig leieavtale med Amcar Leksvik, med rett til 10 nye år ved uendret
arealbruk.”
Ved alternativ votering ble Aud Dagmar Ramdals forslag enst. vedtatt.
Endelig vedtak:

Det inngås en ti-årig leieavtale med Amcar Leksvik, med rett til 10 nye år ved uendret
arealbruk.

PS 10/12 Strategi for bekjempelse av 1 % MC – klubber og deres virksomhet
Saksprotokoll i Leksvik formannskap - 09.02.2012
Behandling:
Enst. som innstillingen
Endelig vedtak:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til strategi for bekjempelse av 1 % MC-klubber i
hele regionen slik det fremgår av saksfremlegget.
Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 08.03.2012
Behandling:
Enst. som innstillingen.
Endelig vedtak:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til strategi for bekjempelse av 1 % MC-klubber i
hele regionen slik det fremgår av saksfremlegget.

PS 11/12 Forslag til vedtekter for Leksvik kommunes næringsfond
Rådmannens innstilling:
1. Vedtekter for Leksvik kommunes Næringsfond vedtas slik de framgår av vedlegg datert
04.01.2012
2. Nye vedtekter erstatter vedtekter for Leksvik Næringsfond av 21.06.1995
Saksprotokoll i Leksvik formannskap - 11.01.2012
Behandling:
Enstemmig som innstillingen.
Endelig vedtak:
1. Vedtekter for Leksvik kommunes Næringsfond vedtas slik de framgår av vedlegg datert
04.01.2012
2. Nye vedtekter erstatter vedtekter for Leksvik Næringsfond av 21.06.1995
Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 26.01.2012
Behandling:
Knut Ola Vang, AP, fremmet følgende forslag:
”Saken om forslag til vedtekter i Leksvik kommunes næringsfond utsettes til saken er
gjennomgått i komité for næring og miljø.”

Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Saken om forslag til vedtekter i Leksvik kommunes næringsfond utsettes til saken er
gjennomgått i komité for næring og miljø.
Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 08.03.2012
Behandling:
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Saken oversendes komité for næring og miljø til behandling.
Enst.
Endelig vedtak:
Saken oversendes komité for næring og miljø til behandling.

PS 12/12 Prosjektplan omstilling 2012
Rådmannens innstilling:
1. Leksvik kommune iverksetter omstillingsprosjektet ”Omstilling 2012” i henhold til
vedlagte prosjektplan.
2. Det søkes fylkesmannen i Nord-Trøndelag om skjønnsmidler for finansiering av 50 % av
kostnadene.
Saksprotokoll i Arbeids- og administrasjonsutvalget - 23.02.2012
Behandling:
Enstemmig som innstillingen
Endelig vedtak:
1. Leksvik kommune iverksetter omstillingsprosjektet ”Omstilling 2012” i henhold til
vedlagte prosjektplan.
2. Det søkes fylkesmannen i Nord-Trøndelag om skjønnsmidler for finansiering av 50 % av
kostnadene.

Saksprotokoll i Leksvik formannskap - 23.02.2012
Behandling:
Torkil Berg, Ap, fremmet følgende merknad til saken:
”Formannskapets medlem fra Arbeiderpartiet, Torkil Berg, mener i likhet med rådmannen at
det vil være en svært krevende oppgave å gjennomføre et omfattende omstillingsprosjekt
parallelt med å løse vedtatte drifts- og utviklingsoppgaver.

Dette medlem ser også med bekymring på at nok en gang skal bruke betydelige økonomiske
ressurser som ikke verken er vedtatt i kommunens budsjett eller økonomiplan,
i tilfelle prosjektet igangsettes.”
Votering:
Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Merknaden fra Torkil Berg vedlegges saken.
Endelig vedtak:
•

Leksvik kommune iverksetter omstillingsprosjektet ”Omstilling 2012” i henhold til
vedlagte prosjektplan.

•

Det søkes fylkesmannen i Nord-Trøndelag om skjønnsmidler for finansiering av 50 % av
kostnadene.

Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 08.03.2012
Behandling:
Anne Berit Skjerve Sæther, AP, fremmet følgende forslag:
”Alternativt pkt. 1:
Leksvik kommune iverksetter omstillingsprosjektet ”Omstilling 2012” i henhold til vedlagte
prosjektplan forutsatt bevilgning fra fylkesmannen.
Nytt pkt. 3:
Det legges opp til en bred prosess i kommunestyret, hvor det legges opp til en overordna
diskusjon om organiseringa av tjenestetilbudet i kommunen”.
Votering:
Pkt. 1. Ved alternativ votering ble Anne Berit Skjerve Sæthers forslag enst. vedtatt.
Pkt. 2. Enst. vedtatt.
Nytt pkt. 3: Enst. vedtatt.

Endelig vedtak:
1. Leksvik kommune iverksetter omstillingsprosjektet ”Omstilling 2012” i henhold til
vedlagte prosjektplan forutsatt bevilgning fra fylkesmannen
2. Det søkes fylkesmannen i Nord-Trøndelag om skjønnsmidler for finansiering av 50 % av
kostnadene.
3. Det legges opp til en bred prosess i kommunestyret, hvor det legges opp til en overordna
diskusjon om organiseringa av tjenestetilbudet i kommunen.

